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پیشاحظارداب احظاپیرزراضواپراضویاحولیناپل اسرذ رردااکگصحضزاح سرسازل حپس ا ع ناوخ زن اضحا
ابر رس...ا

حو اطخاازضاحزحضرااا رداحذص اوا

اب س.از

تسریطا

تدطک اظذر ا ریاحذاازوسدهراادگررا ریاس گیناواتحقیطرل زاابرض سا ثلاترولهریاس ذ گ ااش رنا

رضناکرا طزرا طحخؿ اب رسرا

ا صضز.اا ساظ رد ا

ارظحضا

واضو شاضحا

اب س...اسطاک ارسررداکط

ازضدگا

ارظحضز...ا ساخسرضت اک اخل ا

ازحضزاواظوطالااظ ع

اضحدسن.اپل ا راضحاک اه ربا

احیا

حسالاب ابرضاحزحضیاحناحظاطخق اکرالیاسرذ ررداک اوح سیازضاطخق اتح رد ا ح
زلر ناحسالاب ازوگطاز هراپل اضحاکرالادر اضوز.اد سا
سرلر سحداضح

اهرسر احسرال.ا

اذ ح س.اپرویناضف ناکطحیارز هراک اووژرا

طاحسال.اکرشاحزحضیافیرو اکس احسال.احدسردازضاحونا حیطا رحرسوز اح سررسا

کیقطحضیا یا س.
اکؿساحظاپل ا راکرالا

...اسرؾ

اروس.ااهطراحنا ثلاپ

اسطخا سحذ احسال.اکراذ زادد حا

و ا ؿطل!...ابل اسطپراحوس رزدات یاضح طوااا رالاب اد کالا نااهساا سئ
کسودارداب اسطاکل ساب ساا الا
ااا کراؾظخردیالا

وا رارضنادر رسااواز
حسالاب اک احوا
ذ سرا

ا وااهرراکخصسا

ابطزوسااضؾروالا ر

ی ضا طزراضحا

اوا

ابطزوس.ا

ابر رس ا

اپطودسراحراکرادیاادگر

ا

ظاضئیسازس ضادسحزر.اکطواا ساضوظازوگطاسطاکعد.

ا وساکطحیاوکاح یراا سکرضار سراحر.اذس اهسر.احظابرضاواظدس

احف رزراحر.احونا

ا احزحضراحو ؟!
ا حدخ رازضذ هریا رهی اپیرزراضو راحظاباارک اپژ طزراهسراحدس.اغخرضاوازوزااضدگاطخیؿر ا-سرخرعا-
احظاسی اکیطودا

کط هراضحابسضابطزراحسال.اد سارزراک اسر

اروس.ا

حاسطزادیسال.اظ سر رردا

دیسال.ادسیر اکهرضیاکروساواکرضحد اکش وساذرکاواذرهرکاضحاواطیقلاظزحوساظدگرض راضح...

برروردواز دیررب ر امررب
» حو اطخاازضاحزحضرااا رداحذص اوا
رظحضاحسالاب اک احوا

رضناکرا طزرا طحخؿ اب سراوا رارضنادر رسرا او از ا
ابطزوسااضؾروالا ر اوا ی ضا طزراضحا

ا وااهرراکخصساذ سرا

»ض یر ا«ب اسرلهریاظورزاهغلابرض سیاضحاتدطک ابطزراحسالااکراحوناتؿطوفا

ابطزوس

ا وسا رر حضرا

که طوناد ؼاکطذ ضزاضحاکراحفطحزا طحخؿ اب سرازحه اا یچاساحظاحوادرضحض ادخ زراواحضکرباضخ ؼاحظا
حذص اوا

رضناضحض اک زراحدس-.ا ویاح را

ا وساواخرضاک اؾ حداحضکرباضخر ؼ اکر

اسررظ ررد...ا

طحخؿ ابطزراک زر.احظاپرسرگ و اب اپشالا یعنادشس اک زاسؤحل اپطسیسر اارداهررض ابر ا
سطناپرویناک زاکسودارداب اسطکل ساب سااپرسدا
ویا

از ساا ااکطواپروین!

احفعحوسا اا کؿی احفطحزازضاحزحضحتاک اخریاضف رضا رسااواضح ررو اواپرسرگ و ازلپرصورطاا

پ سحضیاکرا طزراسطازؾ حازحضدس.ا »حظا«ض یر ا
حوا یگ وساتاطوااحضکرباضخ ؼااوؿ

اذ ح ااازضکرضراططحاتاطوااحضکرباضخ ؼاکگ ورس ا

احوناب ا طابسازضا طاحزحضراحیاکراحضکرباضخ ؼاسطوبرض ازحضزاا

حک سحاخ حباسصرا طحخؿ اب سراضحاحظاسطا هطاواذل صاکس س.اکؿساس ح اب سابرضهرد ااریرسرال.ا
ضح ررو اب ساب اک ابدراکروساکطوز.ازضاغیطاحوناط ضتاح طاکطذ ضزادر رسااکراحضکرباضخ ؼاحت ر ا
کی سااؾی رساضویافاطاواحدسوش اواضوحداوا
در طل با

ا صحضز.

اسص الارزراذرط اا ردچ اسرلررر رس اکررهرسا اح رطا
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رشعفه باتتر اب یظو ...
ا

ؾل ا ؿ قساحسالا ط الا صحه نااک ازوگطحدااد ؾ احکطحظاهرظیالاواتطکیالاذ زاهرضاحسالاح ررا
حددرراوغی

اکرالتطاحظاؾشقاحسال.ابس اب اوکاوغی

حخطحیارداک ادح اح سنا

اضحا قخلا

اه زااحذصکرساذ زاضحا غف اکر ا

ادرروس.احظاخروگرراحدسرد اب اک احونا خر ثاک گطوااکسوداهکاتاطوا اکر ا

حضکرباضخ ؼاک اؾ حداوکاحدسرداازضطسضا ر ابرض راکطحضازحضز.اؾعتاوا طح یسحهالا رط احدسرردا
رردراوغی
ا ویا

ا وس ازضاحزحضحتا راااا رس رد اکطذ ا رردا

ط

ابرضاواحک حباخرؿ اهردا

ضخ ؼاضددیسراذرططاواک اسیس ااحزحضیاکسکینا

اب سا طز

ازحد س!اکراحوناضف رضاوابطزحضاضرناردابر
اه زااتحقیطاواکسضف رضیازضاخر ؿ ات سؿر

احضکرربا
ا ر ا

ورکس.
ا

ح راحددرر اوغی

اکررالترط احظا

کؿضاحظابرض ر رسحد ابر

ازضا

حزحضحتاپشرال ا ریرعدشریرنا
س ساک ا عا یعهردات خ ا
اب ساوازضا ض ؼاتاطوراا
حضکرب اضخ ؼا اترػرر رط اکر ا

ردشه بر رر تکریم ارباب رجوع
سخحردا ااب ا

تطکیالاذ زاهرض احسرالا

اب اکطحیاحددرراح ضهررد اکر ا

اب ساکروسازسالاک اسی اوا طیؽا طفا راوادػطحتاهرداکره س.اپطذرهگطیاواکر ا

اضحاخعواکطدر

د ؾ احکطحظ اهررظریرال اوا

ؾشقاحسال.ا

ا طاحدسردازوگطاحسال.

ردردا طحخؿ ا

ط گعحضیاکر

ازورگرطحداا

پرسرگ اک زدا

اب س.ا

ا وساسرکق اکیسالاسر ابرض سیازحضزاادسخالاک اضف رض ری احزحضی او احدردرررا

وغروفاحضکرباضخ ؼاا

قساحسال.اویاکطاحوناکروضاحسال ابسرد اب ازضاحزحضحتاپشال ا ریرعدشریرنا

س ساک ا عا یعهردات خ ا

اب ساوازضا ض ؼاتاطوااحضکرباضخ ؼااتػر طاک اپرسرگ اکر زدا

اب س.ا
حوازضکرضراؾلالاؾسراکطذ ضزا رسااکراحضکرباضخ ؼاواک ات خه اک احددررابرضا طزرات سط اار رردا
هرغصد اضحازضاحونافطضی

ططحا

اب سااب اهروسابرض ساوکاحزحضراا شاصتاذرد حز ر ا احزحضیا

و...ازحه اکرهس.اتر یطاحوناهطحوطازضاکطذ ضز ریاحدسرد اوابرضیاا ض ؼاتاطوااضحا ررسون ا ر ا
ب س.ازضاردا رلالااتشطوااکساواذ باکطذ ضز راوحضااحسالاب ااگ د اذ ح ساک ز.احوناوضؿیال ازضا
رل احسالاب ا قر رتاکل سپرو اازولالاادیعاتربیساکطاحخطحاواحددرراتاطوااحضکرباضخ ؼازضاسرظ ردهر اوا
حزحضحتازحضدس.اح راکرش ر
خ خ ا ریاتالی

ا راوازس ضحتاحونا ض ؼازضاارضتاحزحضحتال ثا

اهطؾ اواکرد د اردابرطدگا

اه دس او احخرطحیا

اه ز.اواد ید اردا خااک احؾ خرضایاض حکطااططحا

تاطوااذ ح ساهسا.
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بررورد درسویه با ارباب رجوع
ا وس ااح طازضاحزحضحتاکطذ ضزا ط رسحضحد اوا رسااکراحضکرباضخ ؼاهر زا

اح رسیا کرظدشس اا

کطذ ضزا ط رسحضحد اوا رساا

سلررساکرؾثا عاهرظیالاحدسرد اواحودرزاح سرساضضروالاواضو ی ا ؿرز ا طحخؿ اب رسر ا ر ا

کراحضکرباضخ ؼاا سلررساکرؾثا عا

ه ز.اح راا ردچ اکطذ ضز رااضف رض راواپرسرگ و ا رازضاهرداواتاطوااحدسرد ادخرهساا دطاک اترطواا

هرظیالاحدسرد اواحودرزاح سرسا

ازضا

ضضروالاواضو ی ا ؿرز ا طحخؿ ا

هرظیالاواضو ی احضکرباضخ ؼا
حخ ررؼادیعا ؿاسا

اه ز.اتر یطحتاکطذ ضزاذ باواکطذ ضزاکساا طاوکاک اد ؾر

ب سرا

اه ز.

ضویادیراالاحزحضرادشس اوا

ػطار سدا سوطاحسال.ادػطاحواضحازضکرضراتاطوا احضکررب اضخر ؼ ازضا

حزحضحتاوادح راپرسرگ و اواضؾروالاوکالا طزرا

اپطسا.اذ زاضحااک گررازحضا ؿطف ا

ا وس احالداحظاحزحضراکط ا طق ار سراحسالاوات ضیاا
س قلابطزدا طاب
ح راکطحیاپ دریناب
بطزرا
تراب

از س اب

اب ساا

ضا ش طکاکط ازحه یا.اکطحیا

ضاپیشاتطاک احزحضراکط ا طحخؿ ابطزوا.ااهرضاتراحظاب
ضاب احکسحرابطزوااخ حبازحزراحدسااحوناخسحسرظیاب

حوطحزاکطحیاردااهرضتراب

اه ز.

ض راضحا س قلابطزدرس.ا
احرااطحا

ضاحوطحزازحضز.ا

ضازوگطادخ زراحسال؟...ازضا طاط ضتاپیگیطیابطزراوا رالاب اکرظا طحخرؿر ا

سابرضه رساسرؾالا۳۳.۱۱اح طوظا

اروساتراکطضس اب س.ا رالاسؤحلااحوناحسال ااط ضااهرضا

ضازوگطاحوطحزادسحه ساوات هراخسحابطزداحه طحکاب

ضارذطیا ضزاحوطحزاحسال؟...اوی اح رر احظا

خرل اؾللاکطذ ضز ریادرپس سازضاکطذ احزحضحتاکراحضکرباضخ ؼاضحادره احظاوضؿیالاضؿیفا ررلر
تر ینادشسدا ؿیشالاکطذ احظاپطس لا

ازحدساوا

اوا

ا وس ا شاصتا رل اضویاضف رض راح رط ا رصحضا

ا ردچ

اکطذ ضز را اضف رض ر اوا

پرسرگ و ا ر ازض اهرد او اتاطواا
حدسرد ادخرهساا دط اک اترطواا
هرظیال او اضو ی احضکرب اضخ ؼا
اه ز.اتر یطحتاکطذ ضزاذ با
و اکطذ ضز اکسا ا ط اوک اک اد ؾ ا
زضاحخ ررؼادیعا ؿاسا

اه ز.

حسالازضا طاط ضتاضف رضادر رسااپرسرگ اوابرض عحضاضویاهرظیالاواضوحا طحخؿ اب سراتر ریرطا
ا صحضز.ازضا قرکلاا طاا ازضاحزحضحتاکر طزراذ ناضف رضیاواضح ررو اطخ ضحد اط ضتاکگیطزاح طا
ذ باوا ردس رضا

ا صحضز.اک ا طا ر ارزراحظارزراحد ػرضا ط الازحضز.

حظاظ رداحخطحیاططحاتاطوااحضکرباضخ ؼاسرلهرا

ا صضز.اد روحارداا اک زراواا ا یعحد ازض اضفر ررضا

سرظ رد احفطحزاتأ یط صحضاک زراحسال؟اح طا احذخرضا قطؿ اواب تر
سرظ ردا ریا ر لفاک احونا ض ؼا

احظا یرعحد اتر خر

شطاهسراحسالااح راح طاهررادیعاسرؾرت اضحازضاخرؽا طحخرؿر ا

ب س رداحوناحزحضحتاواسرظ ردا راکگصضحدیساک ارسرد ا جادرپروسحضادرضضرو
حضکرباضخ ؼاضحاح سرسا

احزحضحت اوا

ا راحظادح راکطذ ضز اکررا

اب یس.

ک اتطزوساسرالاضف رضیااتکادگطیاواسطازضاپیل

اذر ز ا رحر ضیا

ازضاذشا اخعوطراحیا

ا ردساواکس.اکررضا

کطزداازضادهروالاک اظدس

ذ وشاکس ن!از احظاز ات زرا طزراخسحابطزدااک ات روتا ردسداک ا
تر یطاضف رضاوا

رضااد ید احیاخعادرضضرو

اوا صو ا سیادسحضز.
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آداب بررورد با ارباب رجوع:
ا ؾلالاوخ زیا طسرظ رداوزس گر
سرظ ردا ک اؾ حداحضکرباضخ ؼاورزا

ردا

زضاکطذ ضزابرضب رداکراحضکرباضخ ؼا

اب یاا۱

اب اکرهساوکرا طاضو ی احیاحؾااحظادرضح الاااؾظخرد اااذ هحر او اظ ررد ابر ا

الظراحسالاب اکراضوو ا شرزراکرا

اه زاترکؽاهطحوطاذرط احسالاب اتحالاؾ حدارزحباکطذ ضزاکر احضکرب اضخ ؼ اک اترشطواا

ازضسصرا

ا کطاذ ضزاکراحواحظا ط طوراوط
وحضزازف طابرض ردا

اک احضحئ اذس رت احسالاب اک احفطحزا ر لفا

از سا راحظ احون احفطحز ازضا

حوکطذ ضزادررویااو

بطزداحظا طحخؿیناسخقالاکگیطواا.

اپطزحظواا۱

-۳هططاحو ا
کطذ ضزابرضب رداکراحضکرباضخ ؼارداحسالاب اکراضوو ا شرزر اکر احوکطذ ضز ادرررویا او ر
طحخؿیناسخقالاکگیطوااوکرااهطراحیاکشرناحظردرداح
حضکرباضخ ؼا

ازضسرصر ابرطزد احظا

حلپطس اب یاااطحب احونا د اکطذ ضز ر اکرؾث ا

اه زا

اح طابرضناحددررادشسد اوکسوداخ حباکرهساحظاحوناب ا ر ضز اح ر طحر اوحکرؽ اهرسر احسرال ااا

کرضضروالابر لاحترکررداضحتطکاب س.ازضوحکؽاوکاتخساابرف احسال اتر اح سرس ا حخرال اوطرریریالا اضح ازض رطحا
خؿیناک اوخ زاروضزاوحط الکطذ ضزاذ باکرا طاحضکرباضخ ؾ ا ریش اذرططراذ ک ازضش ن اردررد اکررک ا ر ا
صحضزا۱

ضخ ؼاوکاحطلا هااحسالا۱اکسونا
ؿ

اب اکروساک ا طفهریاردردازکیقرسا
ناسپطزراوکرحهرضحت اب ا رب ا

حظا یلاوضغخالاکرهساک اردرداحخرظرا

-2هططازورا
اطخطاو

طخطاو

طل ازضاکطذ ضزاکراحضکربا

زحزاتراترررا طفهریاذ زاضحکعد س.ا

طل ازضاکطذ ضزاکراحضکرباضخ ؼاحسالا۱ا کسونا ؿ

اب اکروساک ا طفهری اردرد ازکیق سر ا ر ن اسرپطزرا

وکرحهرضحت اب ا رب احظا یلاوضغخالاکرهساک اردرداحخرظرازحزاتراترررا طفهریاذ زاضحکعد ساوکؿسحظ ارداکرا صورالا
خ حبا رسااوس دیسراحیاک اردردازحزراه زا۱اک ا رینا ػ ضابرض سحدازض حخ اک ا طحخؿیناکرورس اهرایخرا
وکطزاکرضاکره ساااظوطحاحضکرباضخ ؼاططفادػطاحظا ططخق اوط
ذ هحر اااؾظخ او...اک ا را طحخؿ ا

ادرروساواضرنارداب اترر

اب اکرهساکراضو یرتا رروعیاحؾا احظ ادرضح ال ااا
ادرضح

ا راا اؾرظخرد ا رر اودربرر

ا رر او...ا

ح طوظراخر ؿ اه رس رداکطحونا
کروضدساب اکطحیاد شازض طزراکروسا
حظاضحراظکرداردرداوحضزاهسا.

کیطوداضحکراذ زاک ا حلابرض رداروضزرااازضکررطذ ضز اکررر ابرضب رد ارد اضح ؿاس ا ر اب رس اوحد ػررض ازحضدرسا
ترذ حس ا روشرداکراسطؾالاوزکالاحددرراپصوطزا ۱ا ک رکطحون اکطروضزر ابطزد اذ حسر

ا رری ا رطحخؿین اکرطرخطا

ح ریالاوکاسرظ رداح طوظراک ا
یعحداحؾ ررزیاحسالاب ا طزراک ا

وهایخرو اح ریالاکسیرضازحضزا۱

ردازحضدسا.

-۱اهططاس را
ح طوظراخر ؿ اه رس رداکطحوناکروضدساب اکطحیاد شازض طزراکروساحظاضحراظکرداردرداوحضزاهس اوک اؾخرضت ازوگرطا
ک اظکرداؾر

اسرنا الا اک رکطحونازضکطذ ضزاکراحضکرباضخ ؼاکروساک ا د احیاسرنا الاب اکطحی اردرد اکرکرلا

فهااوزضکاکرهساوحظاک ابرضکطزداحل رظاوحططص رت اب افهاارداس گیناحسالاذ ززحضیاه زاااظوطحاح ط اکر اردردا
کراظکرد اسرالاوت أراکرافرطاوتاخطاوک احؾ رو اضوکطواه وسا طاا ساذ حس اردرد اکطروضزر اهر ز اح ارر ا ط رعا
کرضضروالازف طابرض رداضحتطکادر ح سابطز۱
حلخ احونادا افطح نادش زازضکطذ ضزاکر طحخؿیناکروساک افطحذ ض اهرظیال او یعحد ار ر
کطذ ضزادر زاوحظاضونا ریاسرظدسراو ؿق

احفرطحز اکرر اردرردا

احس رزرابطزا۱

-4اهطط ااهرضرا
ا ح ریالاوکاسرظ رداح طوظراک ا یعحداحؾ ررزیاحسالاب ا طزراک اردازحضدسااازحه ناسرذ رردا رری اکرعض

ا

و دللاوح اردرتا س طزراک ا یچاوخ اکطحیاحؾ ررزادر احفعحوساوحونا هااتحققادر اورکسا گطاکراخلا اضضرروالا
طحخؿیناب احظططوقاکطذ ضز ریاطریرر اوسررظدسرا طزس گرراکراحضکرباضخ ؼا رررانا

اه ز ا ۱اک رکطحورنا

برض سحدا طزس گرراکروساتررراسؿ اوب هشاذ زاضحزضخهالاتأ یناذ حس ا ریا طحخؿیناک ابرض ا یطدس اوح طا
ذ زات حدارداضحادسحضدساحظزوگطا رارضحداوحفطحزا رف

احس رسحزاخ و ساترازضدهروال اپرسر اپر

ردردازحزراه زاوک اط ضا ااح طاذ زاسطحد اوؾد الد اپرسر ازحزراه زازضحددرراوغی

اسس

او طقر اکر ا
اهسراحسال.

روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فا ضالب روستایی
استان کرمانشاه
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